
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ „ КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИ“ 

 

Отново е декември… В очакване на най- светлите, най- топли празници, в 

очакване на Рождество!  

Декември е краят, който носи усещане за начало. Декември изпълва сърцата 

ни с милосърдие и смирение, но и с очакване. Декември е време за чудеса, 

музика, вълшебства и подаръци. Магичната  Коледа е навсякъде - в очите на 

децата, в стъпките в снега, който бавно вали и носи радост и спокойствие. Тя 

е по празничните витрини и прелестните украси. Коледа е и в звездите, които 

горят на небето по - ярко от всякога. Усеща се от дъха на бор и ела. Носи се 

по въздуха. 

 Коледната магия завладя и О“НЧ Св. Св. Кирил и Методий- 1894г. гр. 

Първомай“ с откриване на Коледна изложба на художниците от Секция 

„Изобразително изкуство“.  

Концертът „Коледни звезди“ започна с благопожелания към гражданите от 

кмета на Община Първомай Николай Митков, по случай предстоящите 

Коледни и Новогодишни празници. 

Събитието продължи с  участието на над двеста ученици и самодейци: 

Фолклорен ансамбъл „Първомай“ с р-ли Кичка Петкова, Петър Тенев и 

Адриян Драгославов 

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ - мажоретен състав „Златаровче – 5,6 кл., р-л 

Венче Колева; Вокална група – 4а кл., р-л Севил Маринов; Мажоретен състав 

„Златаровче“ – 1кл., с р-л Венче Колева; Мажоретен състав „Слънчице“ – 

2кл., с р-л Венче Колева; Ивон Георгиева с р-л Яна Чакова; Състав за 

народни танци „Българче“ с р-л Венче Колева; Вокална група – 5,7 кл., с р-л 

Миглена Стоева; Мажоретен състав „Мини Златаровче“ – 3кл., с р-л Венче 

Колева 

НУ „Христо Ботев“ – Вокална група с р-л Мария Грозева; Група по народни 

танци  1,2 кл., с р-л Мария Иванова; Коледарско хоро с р-л Мария Иванова; 

ПГСС „Васил Левски“ – Танцов състав с р-л Лиляна Димитрова;  

Деница Миланова с р-л Дарена Василева 



Дует „Нани и Сони“. 

 Под бурните аплодисменти на препълнения салон се редуваха мажоретни 

състави, песни, танци, наричания, сценки. Коледно настроение и блясък 

изпълниха  салона на читалището. Публиката се пренесе в един магически 

свят на доброто и обичта. Множество коледни светлини огряваха не само 

залата, а и душите  и сърцата ни. 

    Колективът на О“НЧ Св. Св. Кирил и Методий – 1894г. – гр. Първомай“ 

благодари на участниците в събитието и пожелава на всички Весела Коледа и 

Щастлива и успешна Нова година! 

   Декември- връща ни спомените от детството, дарява ни с човечност, с вяра, 

с надежда, със споделеност! Декември е нашата молитва…. Да не сме сами! 

Да сме по- добри! Децата ни да са по- щастливи! Близките ни да са здрави! 

Сърцата ни да са пълни! Пътят да е светъл! Хората- благословени… Нека 

бъде! 

СВЕТЛИ, ЗДРАВИ, ТОПЛИ И СПОДЕЛЕНИ ПРАЗНИЦИ! 


